Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Министерството на Нормативен
акт:
проект
на
финансите
Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
За включване в
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
Дата: 13.10.2020 г.
Контакт за въпроси: Петя Цветкова – Телефон: 02 9859 2661; 02 9859 2618
началник
на
сектор,
дирекция
„Финанси
и
управление
на
собствеността“
Любослав Филчев – началник на отдел
„Персонал
и
административни
дейности“
1. Дефиниране на проблема:
След направен анализ на действащата нормативна уредба е установено
несъответствие между Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху
ценни книжа (НУРОКЦК) и промените в Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 69 от 4
август 2020 г. Подобно несъответствие със законовите разпоредби е установено и по
отношение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността
на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
Също така след влизането в сила на 01.09.2020 г. на Постановление № 231 на
Министерския съвет от 2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със
закриването на Държавната комисия по хазарта (ДВ, бр. 77 от 2020 г.) е направен
допълнителен анализ на структурата и числеността на персонала на Министерството
на финансите (МФ) и Националната агенция за приходите (НАП), в резултат на който
възникна необходимост от укрепване на административния капацитет на дирекции
„Бюджет“, „Международни финансови институции“ и „Методология на контрола и
вътрешен одит“ в министерството и на НАП чрез вътрешни компенсирани промени.
Промяната в обществените отношения и необходимостта от осигуряване на
съответствие с динамиката на работа, наложена в последните години в организацията
на управление на международните финансови организации, изискват включване в
Устройствения правилник на МФ на изрично правомощие на министъра на
финансите да определя позиции във връзка с участие в работата на органите на
международните финансови организации.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване.
Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С Указ № 159 на Президента на Република България и на основание чл. 98, т.
4 от Конституцията на Република България (КРБ) в Държавен вестник (ДВ) бр. 69 от
04.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта
(ЗИДЗХ), приет от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г., който влиза в сила три
дни след датата на обнародването му в Държавен вестник.
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Съгласно приетите промени, считано от 08.08.2020 г. Държавната комисия
по хазарта (ДХК) се закрива и пълномощията на председателя и членовете на
Комисията се прекратяват.
Образуваните и неприключени пред ДКХ административни (в това число
лицензионни) и административнонаказателни производства се довършват от НАП, а
всички документи във връзка с изпълнение на законовите правомощия на закритата
Държавната комисия по хазарта следва да се адресират до НАП, в качеството на
правоприемник на дейността на ДКХ.
Към момента в разпоредбите от Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол върху ценни книжа, касаещи отпечатването на билети, фишове, талони и
други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за
хазарта като хазартен регулатор е посочена ДКХ.
Във връзка с гореизложеното възниква необходимостта от актуализиране на
разпоредбите в НУРОКЦК, касаещи ценните книжа за участие в хазартни игри.
В т. 23 от Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 385 на
Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт Държавната комисия по хазарта е
изрично посочена като възложител, за нуждите на който Централният орган за
покупки провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за
възлагане на обществени поръчки. Тази разпоредба не съответства на ЗИДЗХ, поради
което следва да бъде отменена.
След допълнителен анализ на структурата и числеността на персонала на
Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, направен след
влизането в сила на 01.09.20202 г. на Постановление № 231 на Министерския съвет
от 2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната
комисия по хазарта (ДВ, бр. 77 от 2020 г.), беше установено, че за изпълнение на
възложените функции е необходимо на дирекции „Бюджет“, „Международни
финансови институции“ и „Методология на контрола и вътрешен одит“ в
министерството и на НАП да се предоставят допълнителни щатни бройки чрез
вътрешни компенсирани промени.
Спецификата в дейността на международните финансови организации и
изключителната динамика на отношенията в последните години налагат въпросът за
определянето на позиции от българска страна при участието в работата на
международни финансови организации да намери нормативно решение, позволяващо
по-голяма гъвкавост и оперативност, отчитайки правомощията на съответните
органи на изпълнителната власт.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат
приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се
реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в
организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
1. Съгласно чл. 10, ал. 1 от НУРОКЦК, лице, което иска да отпечатва билети, фишове,
талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на
Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра от
Държавната комисия по хазарта, подава уведомление до Министерството на
финансите. В съответствие с разпоредбата на ал. 2 към уведомлението за отпечатване
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на ценни книжа се прилага копие на утвърден от Държавната комисия по хазарта
образец на ценните книжа. Същевременно след последните измененията в Закона за
хазарта, издаването на лицензи за организиране на хазартни игри, както и
утвърждаването на задължителните образци на билети, фишове, талони и други
удостоверителни знаци за участие в хазартни игри са част от правомощията на
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. В тази връзка,
вследствие на нормативните промени в ЗХ и закриването на Държавната комисия по
хазарта се налага прецизиране и актуализиране на цитираната разпоредба от
НУРОКЦК.
2. По силата на чл. 10, ал. 3 от НУРОКЦК, ДКХ изпраща по служебен път копие от
решенията за издаване на лиценз или за извършване на промени в него, и
удостоверенията за издаден лиценз за организиране на хазартни игри, както и
подробна информация относно утвърдените образци на ценни книжа. В предложения
проект се предвижда това задължение да премине към Националната агенция за
приходите на основание § 81, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.)
„активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата
Държавна комисия по хазарта преминават към Националната агенция за приходите“.
3. Съгласно чл. 29, ал. 1 от НУРОКЦК Министерството на финансите уведомява
писмено и по електронен път при използване на квалифициран електронен подпис
компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите за
получените от издателите ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, а ДКХ – за получените от
издателите билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в
хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. Предвид нормативните промени в ЗХ
се налага прецизиране на цитираната разпоредба, като вместо до ДКХ информацията
ще се изпраща до Централното управление на НАП. Предложението е във връзка с
разпределението в НАП на функциите по надзор върху хазартната дейност и
вътрешната организация в агенцията.
4. Точка 23 от Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 385 на
Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт не съответства на § 81, ал. 1 от
Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗХ (ДВ, бр. 69 от 2020 г.), където
е регламентирано закриване на ДКХ. Това налага отмяна на разпоредбата от
подзаконовия нормативен акт, която не съответства на законовите промени.
5. За по-ефективното изпълнение на приоритетите, целите и мерките заложени в
Програмата за управление на Правителството на Република България за периода
2017-2021 г., основните функции, регламентирани в Устройствения правилник на
Министерството на финансите и стратегическите цели, включени в Стратегическия
план на министерството е необходимо повишаване на експертния капацитет на
дирекции „Бюджет“, „Международни финансови институции“ и „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в МФ чрез предоставянето на една допълнителна щатна
бройка на всяка от дирекциите.
Националната агенция за приходите е една от основните структури в системата на
Министерството на финансите, отговорна за администрирането на приходите от
данъци и задължителни осигурителни вноски. За повишаване на събираемостта на
приходите от данъци и задължителни вноски, за осъществяването на по-ефективен
превантивен и последващ контрол от органите по приходите на НАП, за
разработването и прилагането на по-ефективни административни мерки и
инструменти за борба с данъчните измами и отклонение от данъчно облагане, за покачествено обслужване на данъкоплатците и за предоставяне на нови електронни
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услуги от приходната агенция е необходимо повишаване на административния
капацитет на агенцията чрез предоставяне на 7 допълнителни щатни бройки. Така ще
се създадат условия за увеличаване на бюджетните приходи от данъци и
задължителни осигурителни вноски, намаляване дела на сивата икономика,
осигуряване на по-благоприятна среда за развитие на бизнес и привличане на
чуждестранни инвестиции, намаляване на нелоялната конкуренция в резултат на
укрити и невнесени данъци и задължителни осигурителни вноски, повишаване на
ефективността от ревизионното производство и качеството на ревизионните актове,
изготвянето на по-качествени анализи, стратегии и мерки за превенция и борба с
данъчните и осигурителни измами, подобряване качеството на предоставяните
услуги от агенцията, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса
и физическите лица, улесняване практическото прилагане на данъчното и
осигурително законодателство и осигуряване на правна сигурност за лицата при
прилагането на законодателството по отношение на данъци и задължителни
осигурителни вноски.
Горепосочените допълнителни щатни бройки ще бъдат осигурени за сметка на
намаляване на числения състав на дирекции „Финанси и управление на
собствеността“,
„Човешки
ресурси
и
административно
обслужване“,
„Информационни системи“, „Данъчна политика“, „Държавни разходи“, „Държавно
съкровище“, „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ и „Правна“. Чрез
предложените компенсирани промени ще се подобри качеството и ефективността на
работата и ще се повиши административният капацитет на дирекции „Бюджет“,
„Международни финансови институции“ и „Методология на контрола и вътрешен
одит“ в МФ и на НАП.
6. Предложеният проект предвижда прецизиране на Устройствения правилник на
МФ по отношение на процедурата за определяне на позиции на българската страна
при участие в работата на международни финансови организации, което да осигури
съответствие със съвременната организация на управление на международните
финансови организации и да отрази настъпилите в последните години промени в
обществено-икономическите отношения. Същевременно, отчитайки конституционно
определените правомощия на Министерския съвет в областта на външната политика
и ръководното му място в системата на изпълнителната власт, въпроси, касаещи
уставни документи, ангажиране на бюджетни средства и други стратегически
въпроси, ще бъдат внасяни за формиране на позиция в Министерския съвет.
Очакваните резултати не могат да бъдат постигнати чрез промяна в
организацията на работа или други административни способи.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват
ли целите на действащата стратегическа рамка?
Основната цел, която ще бъде постигната чрез приемането на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
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Министерския съвет, с което Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа ще бъде приведена в съответствие със Закона за хазарта.
Ще се осигури и съответствие между Постановление № 385 на Министерския съвет
от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт и ЗИДЗХ (ДВ, бр. 69 от 2020 г.).
Също така ще се подобри качеството и ефективността на работата и повишаване на
административния капацитет на дирекции „Бюджет“, „Международни финансови
институции“ и „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ и на НАП.
Ще се осигури и съответствие на нормативната уредба със спецификата и динамиката
на работа в организацията на управление на международните финансови
организации, наложена в последните години.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
-

Министерството на финансите, като администрация, която упражнява
контрол при отпечатването на ценни книжа по смисъла на НУРОКЦК;

-

Национална агенция за приходите – в качеството на правоприемник на
дейността на ДКХ;

-

Лица, които притежават лиценз за организиране на лотарийни игри и
отпечатват или възнамеряват да отпечатват ценни книжа по реда на чл. 10 от
НУРОКЦК – приблизителен брой 1 - ДП „Български спортен тотализатор“.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Идентифицирани са следните варианти на регулативна намеса:
Вариант 1 „Без действие“
При този вариант ще е налице несъответствие между действащите текстове от
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, в които
е цитирана ДКХ и Закона за хазарта, където като регулатор на обществените
отношения в областта на хазарта е посочена НАП. Няма да бъдат актуализирани
разпоредбите, касаещи отпечатването на билети, фишове, талони и други
удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.
Ще е налице несъответствие между Постановление № 385 на Министерския съвет от
2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт и ЗИДЗХ (ДВ, бр. 69 от 2020 г.). Няма да се подобри качеството
и ефективността на работата и да се повиши административният капацитет на
дирекции „Бюджет“, „Международни финансови институции“ и „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в МФ и на НАП. Ще се възпрепятства и своевременното
определяне на позиции от българска страна във връзка с участието в работата на
международни финансови организации.
Вариант 2 - Приемане на проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
1. При този вариант НУРОКЦК ще се измени в съответствие с приетите
промени в ЗХ. Предвидените изменения са в разпоредбата на чл. 10 от НУРОКЦК,
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касаеща отпечатването на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. Промените са свързани със
закриването на ДКХ и прекратяването на пълномощията на председателя й.
2. Предвижда се задължението за изпращане по служебен път на информация
за издадените лицензи за организиране на хазартни игри и/или удостоверения за
вписани промени, както и за утвърдените образци на ценни книжа за участие в
хазартни игри, да премине към Националната агенция за приходите на основание §
81, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) „активите, пасивите,
архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по
хазарта преминават към Националната агенция за приходите“.
3. Проектът предвижда информацията по чл. 29, ал. 1 от НУРОКЦК за
получените от издателите билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта да се изпраща до
Централното управление на НАП.
4. Ще се постигне съответствие между Постановление № 385 на
Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт и ЗИДЗХ (ДВ, бр. 69 от 2020 г.).
5. Ще се подобри качеството и ефективността на работата и ще се повиши
административният капацитет на дирекции „Бюджет“, „Международни финансови
институции“ и „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ и на НАП. Също
така ще се създадат условия за увеличаване на бюджетните приходи от данъци и
задължителни осигурителни вноски, намаляване дела на сивата икономика,
осигуряване на по-благоприятна среда за развитие на бизнес и привличане на
чуждестранни инвестиции, намаляване на нелоялната конкуренция в резултат на
укрити и невнесени данъци и задължителни осигурителни вноски, повишаване на
ефективността от ревизионното производство и качеството на ревизионните актове,
изготвянето на по-качествени анализи, стратегии и мерки за превенция и борба с
данъчните и осигурителни измами, подобряване качеството на предоставяните
услуги от агенцията, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса
и физическите лица, улесняване практическото прилагане на данъчното и
осигурително законодателство и осигуряване на правна сигурност за лицата при
прилагането на законодателството по отношение на данъци и задължителни
осигурителни вноски.
6. Ще се осигури съответствие на нормативната уредба със съвременната динамика
на работа и организация на управление на международните финансови организации
с цел осигуряване на необходимата ефективност и оперативност на процеса по
определяне на позиции от българска страна при участието в работата на
международни финансови организации, като същевременно се отчитат
правомощията на съответните органи на изпълнителната власт.
С оглед на изложеното препоръчителен вариант за действие за решаване на
проблемите е Вариант 2.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти
на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
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Икономически негативни въздействия:
Ще е налице несъответствие между действащите текстове от Наредбата за условията
и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, в които е цитирана ДКХ и Закона
за хазарта, където като регулатор на обществените отношения в областта на хазарта
е посочена НАП. Няма да бъдат актуализирани разпоредбите, касаещи отпечатването
на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
по смисъла на Закона за хазарта. Няма да се постигне съответствие между
Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния
орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт и ЗИДЗХ (ДВ, бр.
69 от 2020 г.). Няма да се подобри качеството и ефективността на работата и да се
повиши административният капацитет на дирекции „Бюджет“, „Международни
финансови институции“ и „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ и на
НАП. Същевременно ще се възпрепятства своевременното и ефективно участие на
българската страна в процеса по взимане на решения относно дейността на
международни финансови организации.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани.
Вариант за действие 2 „Приемане на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет“
Икономически негативни въздействия: Не са идентифицирани.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.
Подзаконовата нормативна рамка ще се приведе в съответствие със Закона за хазарта.
Ще бъдат актуализирани разпоредбите от НУРОКЦК, касаещи отпечатването на
билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
по смисъла на Закона за хазарта. Задължението за изпращане по служебен път на
информация за издадените лицензи за организиране на хазартни игри и/или
удостоверения за вписани промени, както и за утвърдените образци на ценни книжа
за участие в хазартни игри, ще премине към Националната агенция за приходите, в
качеството и на правоприемник на закритата ДКХ. Ще се прецизира разпоредбата на
чл. 29, ал. 1 от НУРОКЦК, като информацията за получените от издателите билети,
фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по
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смисъла на Закона за хазарта ще се изпраща до Централното управление на НАП. Ще
се постигне съответствие между Постановление № 385 на Министерския съвет от
2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт и ЗИДЗХ (ДВ, бр. 69 от 2020 г.). Ще се подобри качеството и
ефективността на работата и ще се повиши административният капацитет на
дирекции „Бюджет“, „Международни финансови институции“ и „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в МФ и на НАП. Също така ще се създадат условия за
увеличаване на бюджетните приходи от данъци и задължителни осигурителни
вноски, намаляване дела на сивата икономика, осигуряване на по-благоприятна среда
за развитие на бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции, намаляване на
нелоялната конкуренция в резултат на укрити и невнесени данъци и задължителни
осигурителни вноски, повишаване на ефективността от ревизионното производство
и качеството на ревизионните актове, изготвянето на по-качествени анализи,
стратегии и мерки за превенция и борба с данъчните и осигурителни измами,
подобряване качеството на предоставяните услуги от агенцията, намаляване на
административната тежест и разходите за бизнеса и физическите лица, улесняване
практическото прилагане на данъчното и осигурително законодателство и
осигуряване на правна сигурност за лицата при прилагането на законодателството по
отношение на данъци и задължителни осигурителни вноски. Ще се осигури
съответствие на нормативната уредба със съвременната динамика на работа и
организация на управление на международните финансови организации и
настъпилите в последните години промени в обществено-икономическите
отношения.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в
резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи
кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на
постановлението, включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да се
създаде административна тежест за физическите и юридически лица.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет не се създават
нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
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С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет не се създават
нови регистри.
Когато
отговорът
е
„да“,
те……………………………………….

посочете

колко

и

кои

са

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐Актът не засяга МСП
 Няма ефект
Приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже въздействие
върху микро-, малките и средните предприятия, доколкото с предложения проект на
акт се предлага привеждане на разпоредбите на НУРОКЦК и Постановление № 385
на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт в съответствие със законовата уредба,
а също така извършване на компенсирани промени в числеността на персонала на
МФ и НАП.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
☐ Да
 Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации, като на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите
за срок от 30 дни ще бъдат публикувани проектът на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет, доклада към него, частичната предварителна оценка на
въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното
провеждане и видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
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Име и длъжност: Галина Младенова – директор на дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
Дата: 13.10.2020 г.
Подпис:
Име и длъжност: Цвета Делчева – директор на дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
Дата: 13.10.2020 г.
Подпис:

